Af Viggo Kaspersen.

Af Viggo Kaspersen.

”Den danske sang”, og det
gælder på sange, salmer og
viser, er på vej opad. Snart
kommer der en ny Højskolesangbog.

Et barn uden sine forældre helt
alene på flugtruten. En mor
med sine børn, der kæmper for
at overleve i én af verdens flygtningelejre. En far, der sætter
livet på spil og risikerer alt for
at få sin familie i sikkerhed for
krigens rædsler.

skæbnerne så langt væk, at de kan
være svære at mærke.
Men én dag om året går tusindvis
af danskere på gaden og viser deres medfølelse og solidaritet. Én
dag om året samler vi ind til mennesker i nød og viser, at vi er der
for dem. Én dag om året insisterer
vi på at hjælpe verdens mest udsat-

Et band, som sætter focus på den
danske sangskat, og som gør det
på deres helt egen måde, er bandet
”Jazz på dansk”, som giver melodierne et rytmisk, jazz’et tilsnit.

kommer i
ANDST KIRKE
tir. d. 29. okt. kl. 19.
Kom og syng med!
Velkommen
Menighedsrådet
Adgangsbillet: 50 kr.

Alt dette foregår lige nu.
Aldrig før har så mange mennesker været på flugt fra deres hjem.
Tæt på 70 millioner mennesker er
flygtet fra bomber, sult eller overgreb.
Halvdelen er børn, som burde gå i
skole, lege og uddanne sig, men
som i stedet bliver traumatiseret
og får frataget deres tryghed og
retten til bare at være børn.
Tallene er så høje, at de synes
umulige at begribe, og menneske-

te mennesker, selvom de befinder
sig tusinder af kilometer væk.
Søndag den 3. november går vi for
verdens flygtninge.
I år samler ind vi til at give mennesker på flugt tag over hovedet. For
alle mennesker har brug for et hjem.
Om det består af mursten, plastik,
ler, blik eller bambus. Om det er et
hus, hytte, skur eller telt. Alle mennesker har brug for et hjem for at
overleve.

- fortsættelse.

Tilbage i 2008 stiftede
Schack gruppen og indspillede albummet “Jazz
på Dansk I”, der med
afsæt i- og inspiration
fra især legenden Finn
Zieglers approach til de
danske melodier, blev
en stor både kommerciel
- og live succes.
Siden har orkesteret ikke set sig tilbage og er
i dag et af landets mest
flittigt turnerende jazzensembler og har i dag
flere anmelderroste udgivelser i bagagen.
Gruppen består foruden
kapelmester & arrangør
Martin Schack af tenorsaxofonist Michael Olsen, kendt fra Aarhus
Jazz Orchestra og en af
Europas bedst sammenspillede rytmegrupper,
bassisten Morten Ramsbøl og trommeslager
Morten Lund.
Spilleglæden, formidlingen, nærværet og ikke mindst lysten til at
tage på nye eventyr i
det i forvejen så kendte
og elskede repertoire er
i højsædet, og derfor er
en aften med “Jazz på
Dansk” en helt unik
jazzoplevelse…og iøvrigt er man altid velkommen til at synge
med.
Sådan beskrives gruppen/bandet på nettet, og
vi glæder os til at byde
dem og dig velkommen i
Andst kirke den 29. okt.
Som du måske har bemærket, er der denne
gang sat en lille pris på
arrangementet. Det sker
efter mange overvejelser i menighedsrådet.

- forts.

Og alle mennesker har brug for et
sted, der er deres, og hvor de hører til.
Det gælder i verdens største
flygtningelejr i Bangladesh, hvor
næsten én million mennesker lige
nu er stuvet sammen under usle
forhold.
Det gælder i Yemen, hvor sulten
truer 10 millioner mennesker på
livet.
Og det gælder for millioner af
syrere, der fortsat er tvunget på
flugt fra krigens ødelæggelser i
enten deres eget land eller til et af
nabolandene.
Alt, det kræver for at hjælpe i verdens værste brændpunkter, er få
timer søndag den 3. november,
hvor vi samler millioner ind til
hjælpearbejdet.

FAKTA: Dansk Flygtningehjælps
Landsindsamling 2019
Dansk Flygtningehjælp er Danmarks
største humanitære organisation,
og arbejder i 40 lande verden over
for at sikre nødhjælp og sikkerhed
til folk på flugt.
Dansk Flygtningehjælp administrerer f.eks. flygtningelejre i nærområderne, distribuerer nødhjælp, etablerer brønde og vandrensningsanlæg og uddanner børn og voksne, så
de har en hverdag efter flugten.
Mere end 70 millioner mennesker i
verden er på flugt.
Midlerne fra Landsindsamlingen
2019 går bl.a. til at give mennesker
på flugt tag over hovedet. Pengene
støtter blandt andet flygtninge i
verdens største flygtningelejr i
Bangladesh, i Yemen samt syriske
flygtninge i enten Syrien eller et af
nabolandene.

Af Viggo Kaspersen.

Fuld belægning - 126 elever
i flotte nye rammer.
En modig bestyrelse og dygtige
ansatte har muliggjort det store
spring efterskolen lige har foretaget.
Fredag, d. 4. okt. kunne der inviteres til en festlig åbning, som
havde fristet et par hundrede
mennesker til at møde op.
Som det sig hør og bør var der en
del taler for at markere det vigtige
punkt, der var nået.
Formanden, Jan Kühl Lund,
nævnte 3 gode grunde til at sætte
23 mill. kr. på spil:

3.
Der er en stor tilstrømning af elever, og derfor et sikkert underlag,
og det giver flere elever muligheden for at komme på efterskole.
Formanden bragte også en stor tak
til alle involverede parter, både de,
der havde udført arbejdet, og de,
der var ”ofre” og havde stået det
igennem uden at kny.
Det samme gjorde næstformanden, Bent Jørgensen, som kunne
fortælle, at denne investering nok
var den største enkeltinvestering i
Andst nogensinde.
Men de 23 mill. var ”brændt godt
af”, for nu var der gode rammer
for elever, lærere og øvrige personale, og det ville fremover blive
”hammerfedt” at være elev på efterskolen.

Skolen udgør en stor del af byen,
15 1/2 % i tal, når eleverne er
flyttet ind.
Det blev også specielt bemærket,
hvor stor hjælp skolens pedel
havde ydet, og hvor meget han
også havde tænkt på arbejdet, når
han var derhjemme.

ET STORT HURRA FOR
ST. ANDST EFTERSKOLE!
Skolen bød efterfølgende på
rundvisning og noget at fryde ganen med, og her viste køkkenet
gode takter, men først havde eleverne lidt at vise frem:
Først overrækkelsen af en ny fane
fra Danmarkssamfundet:

Skolens forstander, Karsten Degnbol, var naturligvis også fremme
for at sige tak og for at rose personale og elever for den store tålmodighed, der var udvist under byggeriet.
Ingen vrøvl eller klager undervejs.
Dernæst en gymnastikopvisning:

1.
Skolens faciliteter var ikke længere tidssvarende. Køkkenforholdene var belastende og utilstrækkelige for personalet.
2.
Regeringen havde indført en 2%’s
beskæring i en årrække, og det
var ikke svært at se, hvornår skolens budget ikke kunne nå sammen med det elevgrundlag og
dermed indtægter, der var.
3.

Af Anne Margrethe Schrøder.

Traditionen tro er der blevet afholdt forældre- og
bedsteforældrekaffe samt
oldeforældrekaffe i SFO.
De sidste par år har der hvert år
været afholdt bedsteforældredag i
december, men da alle har meget
at se til i december, valgte vi at
flytte arrangementet til en eftermiddag midt i september - og det
var en succes.
Forberedelserne startede længe
før selve eftermiddagen. Sådan en
dag kræver en invitation, hvilket
børnene selv lavede i SFO, hvorefter de tog dem med hjem.

I ugen op
til arrangementet gik
vi i gang
med at bage muffins,
hvilket gav
liv og glade dage i
skolens
madkundskab.
Det gælder
om at holde tungen
lige i munden, når der står 8 ivrige elever og
skal bage - men samtidig er det
vildt hyggeligt.
Vi bagte 230 muffins på de 4 da-

Det var dejligt at se, at så mange
valgte at komme forbi SFO´en.
På et tidspunkt var der forældre
og bedsteforældre i billedkunst,
LEGO-rummet, Nytorv, madkundskab, ja alle vegne var der
mennesker - FANTASTISK.
Børnene brugte meget tid og
energi på at gøre klar til denne
dag, og der blev ofte spurgt:
”Hvornår er det nu, det er?”
Det var skønt at være sammen
med børnene om denne dag. En
stor dag, der betyder meget for os
og børnene.

Det kom der mange forskellige og
flotte invitationer ud af.
Da invitationerne var på plads,
gik vi alle i gang med at lave pynt
til dagen. Nogle elever malede
konservesdåser, som skulle bruges til vaser, nogle lavede perleplader, som kunne hænges på grene i vaserne, og andre lavede solsikker, som lyste op på bordene.

ge, og dem blev
der taget godt
imod - der var
kun 30 tilbage
da fredagen var
omme. Også det
nye tiltag med
hotdogs blev
taget godt imod
af både børn og
voksne.

Af Laurits Petersen.

Så har der været første
banko i Gamst Forsamlingshus i efteråret, og det
blev en stor succes.
70 mennesker var mødt op, og det
var meget tilfredsstillende for arrangørerne.

Af Kurt B. Frederiksen.

Der var stor kø i pausen til kaffe
og gratis hjemmebag.
Der håbes på lige så stor tilslutning næste gang, og der spilles i
alt 12 gange.

U 8-pigerne i Andst U&I havde
hjemmebane i sæsonens sidste
JBU-stævne, og det var en stor
fornøjelse at se den store fodboldglæde, som de fem deltagende
hold diskede op med.
AUI-pigerne fortjener ros for en
fin indsats i de to kampe mod
Seest 2 og Dalby.
Resultatmæssigt blev det til to
knebne nederlag på 0-1, men hvor

var det skønt at se det gode sammenspil mellem pigerne. Men de
er heller ikke kommet sovende til
det gode spil, for der er virkelig
blevet gået til den under træningen, selvom vi må sige, at vejrguderne ikke altid har været med os.
Tak til de voksne for en meget fin
opbakning gennem hele sæsonen.
Nu glæder vi os til indefodbold,
som byder på den fornuftige regelændring for alle drenge- og
pigehold
i U 8, U
9 og U
10, at der
nu må
være 5
spillere
på banen,
hvoraf
den ene
må være
"rigtig"
målmand.

Af Kurt B. Frederiksen.
Sidste runde i JBU-turneringen
for U 10-pigerne blev afviklet i
Trelde, hvor vi skulle spille mod
et helt nyt bekendskab fra Vejle
Boldklub og et hold fra Børkop,
som desværre havde meldt afbud
til kampene. Lidt skuffende, når
klubben råder over mere end 30
spillere, så burde man kunne finde 5-6 spillere.

Så vi måtte nøjes med en enkelt
fodboldkamp, men det blev til
gengæld en meget fin og lige dyst
mellem AUI og VB, hvor spillet
bølgede frem og tilbage. VB havde en meget dygtig spiller både i
angreb og i forsvar. Den første var
god til at score, den anden god til
at stoppe de mange AUI-angreb,
og hvis vi kom forbi VBstopperen, stod træværket i vejen.

Bagud 0-4 ved halvleg var der
kun en ting, der gjaldt, og det var
fremad. Det gav mange hjørnespark, og et af dem røg i mål, så
slutresultatet blev 1-5, hvor et
resultat som 3-5 havde været mere retvisende.
Nå pyt, spillerne fik spillet en god
gang fodbold i det dejlige, men
lidt kolde efterårsvejr, og kampen
er absolut en af de bedste i efteråret.
Tak til
alle forældre
for en
fin opbakning
gennem
hele sæsonen.

U 12 -drengeholdet i Andst U&I
har bestemt ikke været forvænt
med sejre i JBUs efterårsturnering, som tværtimod har budt på
nogle alt for store unødvendige
nederlag. Og holdet kan jo godt
spille fodbold.
Det kræver blot lidt vilje og koncentration.

Årets sidste kamp var på hjemmebane mod Holsted, og man kunne
frygte en gentagelse af andre efterårskampe, da Holsted på et
smukt angreb scorede til 1-0. Men
Andst-spillerne smøgede ærmerne
op, og med en storspillende Gregers på højrekanten rullede det
ene angreb efter det andet frem

mod Holsteds mål. Og det gav
pote med ikke mindre end syv
scoringer i træk til en Andstføring
på 7-1. Holsted var dog farlige på
kontraangreb, men hindre en
Andst-sejr på 8-3 kunne de dog
ikke. Fin afslutning for holdet og
forde mange fremmødte forældre.

Af Kurt B. Frederiksen.
U 12-pigerne på Andst "United"
havde ryggen mod muren inden
årets sidste udestævne i JBUturneringen, hvor modstanderne
var fra Vejle Boldklub og
Christianfeld. Det krævede
mindst tre points for at undgå
nedrykning til C-rækken, som
havde betydet lange køreture til
klubber omkring Skanderborg i
foråret. AUI lagde derfor hårdt ud

Som det sidste pigehold i Andst
U&I sluttede U 12-pigerne fra
"City" JBU-turneringerne af med
to kampe på hjemmebane, først
mod Skodborg IF og så mod
Bramming B. Andstspillerne har
nu vænnet sig til det langt højere
tempo i A-rækken, og selv om
begge kampe blev tabt, må vi betegne indsatsen som godkendt
med UG, kryds og slange. Mod de
fysisk stærke Skodborgspillere
blev det lidt af en "herrekamp",
hvor der blev taget og givet af et
godt hjerte, flot styret af kampens
udmærkede kampleder.

mod V.B., og det var sort uheld, at
der ikke blev scoret, for chancerne
var der. Et enkelt angreb til Vejle,
og så var Andst bagud 0-1. Anden
halvleg var en tro kopi af første og
igen med VB som eneste målscorer til resultatet 0-2.

på 1-0 blev vekslet til en sejr på 3
-0, og dermed slutter holdet på
tredjepladsen, og dermed forbliver "United" i B-rækken, som i
foråret ændres, så vi spiller én
kamp på 60 minutter i stedet for
to kampe på hver 30 minutter.

Efter 40 minutters pause var vi så
klar til en knald-eller fald- kamp
mod Christiansfeld, og det blev
heldigvis knald, for pauseføringen

Tak til de voksne for den store
opbakning gennem hele sæsonen.
Vi glæder os til indefodboldsæsonen, som starter den 25. oktober.

For tre uger siden var det Freja,
der scorede årets mål på Andst
Stadion, og denne gang var det
Victoria, som fra 35 meters afstand sendte et frispark flot, flot i
mål. Det lykkedes dog Skodborg
at svare igen med to mål til meget
stor glæde fra deres mange medrejsende forældre.
Næste kamp var mod Bramming
B, som vi må betegne som det
bedste U 12 hold i hele Region 4,
og de diskede da også op med angrebsspil af høj klasse. Det samme
var forsvarsspillet hos Andstpigerne med Malou som krumtap,
og selv om vi kom bagud 0-1 blev
der kæmpet godt om hver en bold.

Det blev belønnet med endnu et
fremragende mål. Et hurtigt indkast
fra Ann Sofie til Lærke, der sendte
bolden på tværs til Katrine, som
first timede den i mål fra 30 meters
afstand. 1-1 og stor Andst-glæde.
Det blev 2-1 til Bramming, og selvom Rimante stod en fremragende
kamp i målet, lykkedes det de
"gule" at score endnu et mål 45 sekunder før tid.
Stor tak til de fædre, der har dømt
vores kampe, tak til alle forældre
for en meget fin opbakning, og tak
til spillerne for en rigtig god indsats
i 2019.

Af Ove Føns.

Lørdag den 5. oktober stillede Andst Volley op med 4
hold til årets først Kids- og
Teen volley stævne i Helle
Hallerne.
Her deltog to hold i Level
2, et hold i Teen1 og et hold
i Teen2.
Det blev til mange gode
kampe, og der blev opnået
pæne resultater.
En super hyggelig dag.

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST
OG RETRO
V/ Helle Schou Scheffmann
Langrejsvej 8, Store Andst
Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe

AUT. EL-INST.

EHMSEN

Gamstvej 44 • 6600 Vejen
Tlf. 4045 5095
Privat7558 8595

En lille sang.
Jeg fandt en sang på vejen,
en lille hjemløs én
med store runde øjne
og to små trætte ben.
Den sad og var bedrøvet
og græd sig helt itu,
for ingen havde prøvet
at synge den endnu.
Jeg talte venligt til den
og sang den lys og glad
og gav den klokkeblomster,
viol og kløverblad.
Så sprang den op fra vejen
ind i min øregang.
Nu er den helt min egen
og ingen andens sang!
Halfdan Rasmussen.

Vor uskrevne
grundlov.

Svar på opgave uge 41:
24 cm2

En skydeskive har 4 ringe med følgende
point: 8, 17, 22 og 23. Hvordan kan en
skytte opnå 50 point på denne skive?
Se svaret i næste avis.

Hvor er dog
Danmark dejligt:
her er intet absolut.
Noget er forbudt, og noget strengt forbudt.
Men altid er der lisom
underfundigt føjet til:
”naturligvis undtagen
hvis De meget gerne vil”.

Generalforsamling på Solhøj
I indbydes hermed til den årlige generalforsamling
torsdag, d. 21. november 2019 kl. 14.00 på Solhøj
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til brugerrådet
På valg er: Maren Thrysøe (modtager genvalg) og
Henning Olsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleanter
Elly Knudsen (modtager genvalg) og Julle Thuesen
(modtager genvalg)
8. Valg af revisor og suppleant: Nuværende: Steensgaard
og Karl Balle.
9. Centerlederens beretning
10. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen.

Venlig hilsen Brugerrådet

21/10/2019 9:30 - 11:30
Gymnastik på Solhøj
21/10/2019 20:00 - 22:00
Motions Volley
21/10/2019 20:00 - 22:00
Kids– og Teen Volleytræning
22/10/2019 17:15 - 18:45
Bæverne holder møde
23/10/2019 14:00 - 16:00
Krolf på Solhøj
23/10/2019 18:15 - 20:00
Juniorspejderne holder møde
24/10/2019 9:30 - 11:00
Krolf på Solhøj

03

24/10/2019 12:00 - 16:00
Efterårsfest på Solhøj, underholdning v/Viggo Kaspersen

03

24/10/2019 17:15 - 18:45
Ulvene holder møde
26/10/2019 17:00 - 22:00
Natminton

Hver onsdag:
kl. 14-15: piger fra 3.-4. klasse
Hver fredag:
kl. 13-14: piger fra 1.-2. klasse
kl. 14-15: piger fra 5.-6. klasse
kl. 15-16: drenge fra 2.-3. klasse
kl. 16-17: drenge fra 4.-6. klasse

26/10/2019 18:00 - 23:00
Løvfaldsfest Gamst Forsamlingshus
27/10/2019 10:30 - 11:30
BUSK-Gudstjeneste - Stjerne
for hinanden
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